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जेव्हा ती छोटी होती, जेन गुडॉल

प्राण्ाांर्वर पे्रम करते असे-त्यात कुत्र्ाांपासून

ते बागेतले चकडे, चतच्या आर्वडीिी स्टफ्ड

खेळणी, जुबली चिम्पाझी सुद्धा होता.

आचण जेव्हा ती मोठी झाली, तेव्हा चतला

प्राकृचतक जगाबद्दल जे काही शक्य होतां ते

सगळां चतला चशकायिां होतां.म्हणून, जेनने

आचिकेिा प्रर्वास केला आचण जांगलात

आपलां नर्वीन घर थाटलां. ती जांगलात

चिांपाांझीिा अभ्यास करणार होती. आचण

त्याांिा चर्विास प्राप्त करणारी ती पचहली

रै्वज्ञाचनक झाली. आज, जेन गुडॉल

जगातल्या सगळ्यात महत्वाच्या रै्वज्ञाचनक,

पयाार्वरणर्वादी आचण पशू तज्ञापैकी एक

आहे.

आपण सगळे चहरो होरू्व शकतो.
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मी जेन गुडॉलआहे !



माझ्या पचहल्या र्वाढचदर्वसाला, माझ्या र्वचडलाांनी

माझ्यासाठी जुबली नार्वािा एक गोड खेळण्ातला

चिांपाांझी खरेदी केला.. जुबली...जेन

ला भेट !

मला जुबली आर्वडला,

खरांि माझां

त्याच्यार्वर खूप पे्रम होतां.

मी प्रते्यक रे्वळी जुबलीला आपल्या बरोबर ठेर्वायिी.

जस–जशी मी मोठी झाले, मी माझी सर्वा खेळणी चटिर चटिर खेळण्ासाठी एका राांगेत

ठेर्वत असे. त्यात जुबली एकमात्र होता ज्याला बसायला खुिी होती.

नेहमीप्रमाणे

बरोबर

तू अळ्या घरात

घेरू्वनआली का??

माझ्या

उशीखाली!

काळजी

करू नको. 

आई .

त्या एकदम

सुरचित

आहेत ..

ठीक आहे,आता कोण

साांगेल की सशाला काय

खायला आर्वडतां?

हो, जुबली!

खरांतर, मी फक्तआपलां खेळणां चिांपाांझीर्वर पे्रम करत नव्हती, माझां सगळ्या

प्राण्ाांर्वर पे्रम होतां. — इथपयंत की बागेत असणाऱ्या अळ्यार्वर सुद्धा

माझ्या आईने मला साांचगतले की चकडे बागेत सुरचित राहतील.

म्हणूनआम्ही त्याांना बाहेर घेरू्वन आलो आचण परत त्याांना मातीत पुरलां..



पाांि र्वर्ाािी असताांना ,मी जाणून

घ्यायला उतु्सक होते की कोांबडी

अांडी कशी देते, ते बघण्ासाठी मी

आजीच्या घरी असलेल्या

कोांबड्याच्या खुराड्यात घुसले..

आधी तर सर्वा कोांबड्या मला

घाबरल्या.

मग मी कोपऱ्यात बसायिां ठरर्वलां. जर मी

थोडीशी हालिाल केली असती तर कोांबड्या

पळून गेल्या असत्या. मी खूप धीराने काम

केलां.

शेर्वटी, अनेक तास र्वाट

बचघतल्यानांतर ,मी ते बचघतलां

ज्यािी मी र्वाट बघत होते.. 

कोांबडीने थोडासा झटका चदला

आचण

धम्म!

मग एक अांड चदलां.

तुम्हाांला

चर्विास

बसणार नाही

अांडां कुठून

येतां. !

तो माझा पचहला

शोध होता. 

तू कुठे होती?

तू एर्वढ्या

रे्वळ गायब होतीस

की तुला शोधायला

आम्ही एक

शोधपथक

पाठर्वले.



माझे प्राण्ाांचशर्वाय चनसगाार्वर सुद्धा पे्रम होते. मी ओकच्या झाडािे नार्व नुकी, 

आचण "बीि" च्या झाडािे नार्व बीि. जी माझ्या आर्वडीिे झाडां होती..

धन्यर्वाद, 

मला इथां बसून

र्वािू चदल्याबद्दल.

हो, अजून एक गोष्ट होती जी मला खूप आर्वडत होती -

र्वािणे.
त्यािे नार्व होतां, "दस्टोरी ऑफ डॉक्टर डूचलटल“ मी ते एकदा र्वािलां.

मग परत र्वािलां, मग ते र्वािनालयात परत करण्ाच्या आधी चतसऱ्याांदा र्वािलां.

ते पुस्तक अशा एका अजबव्यक्तीबद्दल होते जी प्राण्ाांशी बोलू शकत असे.

त्याकाळी माझ्या कुटुांबाांकडे जास्त पैसे नव्हते. म्हणून पुस्तके घेण्ासाठी

आम्ही र्वािनालयात जात असू. जेव्हा मी सात र्वर्ाािी होते तेव्हा मला एक

पुस्तक चमळाले ज्याने माझे जीर्वन बदलले.



पुस्तकात, एक पोपट होता त्याच्यानुसार जर तुम्हाांला प्राण्ाांशी बोलायला चशकायिां

असेल तर तुमच्यात ‘चनरीिण शक्ती’ पाचहजे.

पण पुस्तकािा तो भाग मला सगळ्यात जास्तआर्वडला ज्यात डॉ. डूचलटलआचण त्याांिे

प्राणी चमत्राांिा पाठलाग केला जातो आचण ते एका डोांगराच्या कड्याशी पोहितात.. 

आपण

पलीकडे कसे

जाणार ?

पुल तयार

करून !

लर्वकर पूल

तयार करा.!

मग माकडाांनी एक-दुसऱ्यािे हात-पाय पकडले आचण ते एक पूल

झाले. ते चकती सुांदर होते.

आपण एकमेकाांबरोबर काम करून खूप काही करू शकतो.

ते पुस्तक र्वािल्यानांतर मी शपथ घेतली की मी आचिकेत

जाईनआचण प्राण्ाांच्या मधे्य जाऊन राहील.



मी बारा र्वर्ाािी होईपयंत माझा एक चनसगा क्लब होता - एलीगेटरक्लब.

मी माझ्या चमत्राांबरोबर एका म्हाताऱ्या घोड्याच्या मदतीसाठी पैसे जमर्वले.आम्ही चनसगाािी

सफर केली, जे काही आम्ही पाचहलां ते आम्ही चलहलां (कमीत कमी मी ते केलां.)

आचण जर तुम्ही क्लब मधे्य उच्च पद चमळरू्व इच्छित असाल तर ..

जेन, रेड-एडचमरल

होती. चतिां नार्व

एक सुांदर

फुलपाखरार्वरून

ठेर्वलां होतां.. 

मी हुशार चर्वद्याचथानी होते? चबलकुल नाही.

शाळेच्या चदर्वसात मला सकाळी लर्वकर उठणे मुश्कील होते. 

मला घरात राहणे आर्वडत नसे.

जरआम्ही बाहेर आलो आचण माझ्याजर्वळ प्राणी असतील तर मी उत्साचहत होते

असे.

म्हणजे त्याला

पायजमे

आर्वडत.

तुम्हाांला दहा

कुत्री ओळखता

आली पाचहजे.
दहा पिी

दहा झाडां

पाि

फुलपाखर

चकां र्वा पतांग

मी पचहले

जाऊ

का?

र्वाटतां की ती

सगळ्याांिी नार्वां

बरोबर साांगेल.

आम्ही प्रते्यकाने

स्वतः साठी एक

प्राण्ािे नार्वही

ठेर्वले होते..

अांदाज करा

माझ्याकडे चकती

पाळीर्व प्राणी असतील?
आईर्वोर नार्वािी

एक पाल

होती,चजला पाय

नव्हते.

गाांधी आचण चजमी

नार्वािे दोन

चगनी-चपग्स होते.

गोगलगाय चजच्यार्वर

सांख्या चलचहली होती.

चपकल्सनार्वािां

माांजर होतां. .

हैमलेट नार्वािा

काहम्सटर होता

आचण पीटर

नार्वािी कॅनरी

होती.

आचण यात ती कुत्री सामील

नाहीत ज्याांिी मी काळजी

घेतली होती, माझ्या आर्वडीिा

रस्टी ज्याला पायजमा

घालायला आर्वडे.

भुांकणे !



मी अशा नोकरीच्या शोधात होते ज्यात मी प्राण्ाांबद्दल अचधक चशकू शकेल. पण

त्याकाळात मुली ांसाठी चर्वज्ञाचनक होणां खूप कठीण होतां. लोकाांना र्वाटे की मुली ांनी

नसा, सेिेटरी चकां र्वा चशचिका व्हायला पाचहजे.

मला आचिकेत जायिां होतां. मला प्राण्ाांिा

अभ्यास करायिा होता. सुदैर्वाने माझी आई

नेहमी म्हणायिी.

जर तू हार मानली

नाही तर तू नक्की

काही रस्ता शोधून

काढशील.

जर तुला खरांि काही

हर्वां असेल तर

त्यासाठी खूप

मेहनतकर!

मी माझ्या आईच्या गोष्टी चर्वसरले नाही. लर्वकरि मला एक सांधी चमळाली.

माझ्या शाळेतल्या चमत्राने मला केचनयात त्याच्या कुटुांबाां बरोबर राहण्ासाठी आमांचत्रत केलां.

प्रर्वासखिाासाठी मी रे्वटर ेस म्हणून काम केलां

आचण माझे पैसे गालीच्या खाली लपरू्वन

ठेर्वले.

एक चदर्वस, मी पडदा लारू्वन पैसे मोजले

आचण...



मला नारे्वने प्रर्वास करत एकर्वीस चदर्वस लागले.

मी तेर्वीस र्वर्ाािे होते.

मला ते सर्वा एका स्वप्नासारखे र्वाटत

होते. मग मी एक चजराफ बचघतले, 

जे मला एकटक बघत होते.

त्यािी खोल डोळे, लाांब पापण्ा

आचण एक काळी जीभ होती. 

तो बाभळीिे काटे िार्वत होता.

मला माचहत होतां की माझां स्वप्न सत्यात उतरत होतां.

शेर्वटी मी, डॉ. डूचलटलच्या आचिकेत होते.



दोन मचहन्यानांतर माझां जीर्वन परत बदललां.

कोणीतरी मला म्हटलां, “तुला जर प्राण्ाांमधे्य रसआहे, तर तू एका माणसाला नक्की भेटायला पाचहजे.”

खूप आर्वडतात.

डॉ. लीकी एक मानर्वरै्वज्ञाचनक होते. म्हणजे लोक कसे राहतात यािा ते अभ्यास

करत. त्यािबरोबर ते एक जीर्वाश्म-रै्वज्ञाचनक पण होते. म्हणजे ते प्रािीन जीर्वाश्मोां

आचण हाडाांिा अभ्यास करत होते. आधी त्याांनी मला सेिेटरी म्हणून नोकरी चदली.

पण पाळीर्व प्राण्ाांबद्दल मला जे माचहत होतां त्यामुळे ते खूप प्रभाचर्वत झाले.

शेर्वटी , डॉ. लीकी याांनी मला एका नव्या कामाबद्दल साांचगतले, ज्यात चिांपाांझीिा

जर्वळून अभ्यास करायिा होता. पण ते म्हणाले की माझ्यासाठी जांगलात एकटां

जाणे अर्वघडआचण धोकादायक आहे.

पण जरआपल्याला हे कळलां की आज चिांपाझी कसे राहतात, तर आपल्याला

कळेल की आपले प्रागैचतहाचसक पूर्वाज कसे राहत होते.

जेन, मी हेि

ऐकायला थाांबलो

होतो..

डॉ. लुई

लीकी.
तुम्हाांला भेटून

िाांगलां र्वाटलां.

मी जेन गुडॉल

आहे.

असां ऐकलां की तुला

प्राणी आर्वडतात..

माझ्याजर्वळ

कॉलेजिी काही

चडग्री नाही.

काही टर े चनांग नाही ां

आचण काही

अनुभर्व पण नाही.

पण मला ती

नोकरी पाचहजे.



एक र्वर्ाभर मी चिांपाझीच्या बद्दल खूप सारां र्वािलां.

कोणी त्याांिा अभ्यास त्या

जांगलामधे्य जाऊन केला

नाही, चजथे ते खरे राहत

असत.

त्याांच्यार्वर अभ्यास

कायम

प्रयोगशाळेत

झाला होता.

मला माचहत होतां की तू

कधी हार पत्करणार

नाहीस..

मला हे ही साांचगतलां गेलां की

कोणी मचहला जांगलात एकटी

जाऊ शकत नाही.

त्याांनी साांचगतलां की मला एका

गाईडिी आचण सहकाऱ्यािी

गरज भासेल..

माझी आई मला मदत

करण्ासाठी यायला तयार झाली. 

मी पण तयार होते.

मी तो चदर्वस कधीि चर्वसरणार नाही: १६ जुलै १९६० ला ज्या चदर्वशी मी प्रथम टांजाचनया, 

आचिकेच्या गोमे्ब नॅशनल पाका मधे्य पाय ठेर्वला.

तेव्हा मी २६ र्वर्ाािी होते, मी शेर्वटी चिांपाझीच्या घरी आले होते.

ती अशी एक जागा होती,जी माझां आयुष्य बदलून टाकणार होती.



आमच्या पचहल्या शोधात आम्हाांला

दोन चिांपाझी चदसले ,जे एका उांि

झाडार्वर काही खात होते.. 

त्याांनी आम्हाांला पाचहलां आचण त्वररत

पळून गेले. ते आम्हाांला घाबरत होते.

दुसऱ्या चदर्वशी,

आम्हाांला एकही

चिांपाझी चदसला

नाही.

त्याच्या पुढच्या चदर्वशी पण

एकही चिांपाझी चदसला नाही.

अनेक मचहने मी त्याांच्या जर्वळ जाण्ािा प्रयत्न केला.पण ते पळून जात.

मग मी जांगलात एकटी जाऊ लागले,एकदम एकटी.मी एका उांि फाांदीर्वर झोपत असे आचण

चतथून दुचबाणीने खाली चिांपाझी कडे बघत असे.

.

मी बचघतलां की चिांपाझी सहा चकां र्वा

त्यापेिा कमी सांखे्यने चफरतात. 

आई चिांपाझी मुलाांबरोबर राहते. 

नर चिांपाझी एक दुसऱ्या बरोबर

राहतात. हे प्राणी, नासमझ जनार्वरां

नव्हती. त्याांिा एक समुदाय होता.



तरीपण मला चिांपाझी ांच्या १०० मीटर पयंत

पोहिायला एक र्वर्ा लागलां. एक चदर्वस, जेव्हा मी

तांबूत परतले तेव्हा कळलां.

दुसऱ्या चदर्वशी मी र्वाट बघत राचहले,

बघत राचहले. मला दूर-दूर पयात कोणी

चिांपाझी चदसला नाही.

मग सांध्याकाळी िार

र्वाजता, मी माझ्या तांबूत

खडखडाट झालेला

ऐकला.

तो एक मोठ्या दाढीर्वाला मोठा नर चिांपाझी होता.

मला खात्री आहे

की ते उद्या परत

येतील. .

डेचर्वड गे्रचबयडा

हेि ते नार्व होतां जे मी त्याला चदलां होतां.

त्याकाळी लोकाांनी मला साांचगतलां होतां की प्राण्ाांिा अभ्यास करण्ािी

“चनचित पद्धत’ आहे -आचण मी चिांपाझी ांना नार्व द्यायला नको.

त्याांनी मला साांचगतलां की मी प्राण्ाांना नांबर द्यायला हरे्वत, नार्व नाही.

का?

त्याांिां म्हणणां होतां की प्राण्ाांना काही व्यच्छक्तत्व र्वा भार्वना नसतात.

लोक चर्विार करत होते की जर आम्ही प्राण्ाांना नार्वां चदली तर अकारण आपण असां

समजायला लागू की ते आमच्यासारखे आहेत.

एक नर चिांपाझी

आमिी केळी सचहत

आमिां जेर्वण िोरून

घेरू्वन गेला.

व्वा! 

यािा अथा की ते

आता मला घाबरत

नाहीत.



पण कोणाला ही गोष्ट समजली नाही की, ते प्राणी खरांि

आमच्यासारखे आहेत. त्याचदर्वशी, डेचर्वड गे्रचबयडा माझा मेर्वा

घेरू्वन गेला आचण माझी केळी पण नेली.

एक मचहन्यानांतर त्याने माझ्या

हाताने एक केळां घेतलां.!

नांतर तो जांगलात हळूहळू माझ्या जर्वळआला आचण हे तपासू लागला की माझ्या च्छखशात

एखादां केळां आहे का?

तो माझ्यासाठी सगळ्यात गर्वााच्या िणाांपैकी एक होता. इतर चिांपाझी समजून गेले की त्याांना

माझ्यापासून काही धोका नाही.  

मी त्याांिी दोस्त होते.

आचण ते माझे चमत्र होते.



काळाबरोबर, चिांपाझी ांना रे्वगरे्वगळ्या रुपात बघून, 

मी त्याांना खऱ्या अथााने समजू शकले.

ठीक आहे

चमत्राांनो आता

शाांत व्हा.

अजून एक

केळां कोणाला

पाचहजे?

डेचर्वड शाांत होता, खरांतर त्याला ते चमळालां

तर हर्वां होतां.

गोचलयथ सहज उते्तचजत होत असे.

चर्वचलयम लाजाळू होता.
ओल्डफ़्लो एक मजबूत आई होती. जी नेहमी

आपल्या मुली आचण मुलाांिी काळजी घेई.

चिांपाझीिे चनरीिण करत मी खूप काही चशकले. एक चदर्वस मी

डेचर्वड गे्रचबयडा ला एका फाांदीर्वरून पानां रे्वगळी करताांना पाचहलां. 

मग त्याने ती फाांदी र्वाळर्वी च्या र्वारुळात घुसर्वली.

तो फाांदीिा उपयोग फक्त एका हत्यारासारखा करत नव्हता

तर तो हत्यार स्वतः तयार करत होता.  

याआधी, रै्वज्ञाचनक चर्विार करत की केर्वळ मनुष्यि हत्यार बनरू्व शकतो.

आता कोणती शांका राचहली नव्हती की हे प्राणी खूप बुच्छद्धमानआहेत.



मी रोज जे बघत होते ते रात्री डायरीमधे्य चलहून ठेर्वत असे. आचण रोज, मी चिांपाझी ांना तीि

कामां करत असताांना पाहत होते जी माणसां करत असत.

हात पकड़णे.                                                  गुदगुली करणे.  

िुांबन घेणे. एर्वढांि नाही तर एक-दुसऱ्याला

आिस्तकरण्ासाठी पाठ थोपटणे.

मी चजतकां अचधक बचघतलां, चततकां अचधक चशकले. लर्वकरि माझ्याजर्वळ एर्वढी माचहती जमा

झाली की मला एका टेप रेकॉडारिी आर्वश्यकता भासली. मग,मला जांगलातल्या इतर सगळ्या

चिांपाझी ांिा पररर्वार बघण्ासाठी मदत व्हार्वी म्हणून एका सहाय्यकािी आर्वश्यकता पडली.

सहा र्वर्ाानांतर नोटपॅड आचण दुचबाणीने सुरु झालेलां काम आता एक पूणा शोध कें द्र झालां. 

आता मीि चतथली प्रमुख होते..

बघा आपण चमळून

काय नाही करू

शकत?

हे अद्भुत

नव्हते काय?

टांजाचनया मधील आमच्या कामानांतर आज पूणा जगाला माचहत आहे की जनार्वराांना

व्यच्छक्तत्वअसते आचण ते जचटल सबांध प्रस्थाचपत करू शकतात. 



माझ्या जीर्वनात लोकाांनी मला साांचगतलां होतक की गोष्टी

करण्ािी एक “चनचित पद्धत” असते.

जनार्वराांिा अभ्यास करण्ािी एक चनचित पद्धत”

मुली ांशी व्यर्वहार करण्ािा एक "चनचित पद्धत "

त्याांनी मला चनयमाांिे पालन करायला साांचगतलां.

याचशर्वाय मी नेहमीि मला उचित र्वाटलां ते केलां.

आपल्या जीर्वनात, हे बघणां सोप्पां होईल की दुसरे लोकआपल्यापेिा कसे ‘रे्वगळे’ आहेत.

पण याचशर्वाय जर आपणआपल्या लोकाांमधे्य समानता बचघतली तर आपल्याला सगळ्या

लोकामधे्य “समानता” आढळेल.

आपण सगळे— जीचर्वत प्राणी—एक- दुसऱ्या बरोबर बरेि काही र्वाटून घेरू्व शकतो.

आपली खूप साऱ्या गोष्टी एक-समान आहे. जेव्हा ही गोष्ट आपल्याला जाणरे्वल तेव्हा आपण

एक-दुसऱ्यािा शोध घेरू्व.



हा एक दुसऱ्या बरोबर राहण्ािी सगळ्यात सुांदर पद्धत आहे.

आजडॉ. गुडॉल याांिे

काम र्वाढले. आचण

प्रते्यक जागी लोकाांना

आठर्वण देते की आपण

सगळेजण या धरतीला

र्वाटून घेतो.

जेव्हा आपण

पृथ्वीिी रिा करतो

तेव्हा आपण एक-

दूसरयािी पण रिा

करतो..

आता पण, जेन गुडॉल

इांस्टीटू्यट बरोबर, आपल्या पे्रमळ

चिांपाझी बरोबर अन्य लुप्त

होणाऱ्या प्रजाती र्वािर्वण्ासाठी

काम करतआहे, याबरोबरि ती

आपल्या पयाार्वरणािी पण

काळजी घेत आहे.

१30+ देशाांमधले युर्वकाांना

१५0,00 पेिा अचधक समूहा

बरोबर "रूट्स एां ड शूट्स" 

नेटर्वका त्या सर्वा र्वयातल्या

युर्वकाांना जोडतात जे एक

िाांगलां जग बनर्वण्ािी

इिा ठेर्वतात.

तुम्ही त्याांच्याबरोबर फोन

र्वर बोलू शकतात. तुम्ही

स्वतः पण पयाार्वरणर्वादी

होऊ शकतात. ते बरेिसे आपल्या

सारखेि आहेत..

तुम्ही

प्राण्ाांबरोबर

काम करू

इच्छितात का?

तुमच्या चप्रय

प्राण्ािे लिपूर्वाक

चनरीिण करा.

नोट्स काढा. 

त्याांच्याबद्दल पुस्तके

र्वािा.. 



मी जेन गुडॉलआहे, आचण मला असां चदसत आहे की आपल्यात खूप

काही एक-समानआहे.

लिपूर्वाक बघा, चनरीिण करा. धीर ठेर्वा, हेि मी तुम्हाांला चशकरे्वन.

आपण पृथ्वीिे मालक नाही.

आपण पृथ्वी इतर अन्य प्राण्ाांबरोबर र्वाटून घेतो.

आपल्याआतल्या भार्वनाांिे ऐका.

आपणआपल्या आसपासच्या प्राण्ाांसाठी जबाबदार आहोत.

आपण त्याांिी काळजी घ्यायला हर्वी. जेव्हा आपल्यातला कोणी सांकटात असेल-

मग तो मानर्व असो, प्राणी असो र्वा चनसगा असो - तेव्हा आपल्याला जरूर मदत

केली पाचहजे.

जेव्हा आपण तसे करतो, तेव्हा आपण एक पुल चनमााण करतो. 

एक पूल जो आपल्या सर्वांना पलीकडे घेऊन जाईल.



“आपल्याआस-पासच्या जगार्वर प्रभार्व टाकल्याचशर्वाय आपण पृथ्वीर्वर एक

चदर्वस सुद्धा राहू शकत नाही. आपण जे काही करतो त्याने फरक पडतो, म्हणून

आपल्याला हे ठरर्वार्वां लागेल की तुम्हाांला कशा प्रकारिे पररर्वतान पाचहजे आहे.”

— जेन गुडाल

जेन लहानपणी जुबली बरोबर

डॉ. लीकी बरोबर जेन

१९६०च्या सुरुर्वातीच्या दशकात

डेचर्वड गे्रचबयडा बरोबर जेन

"रूट्स एां ड शूट्स" च्या सदस्या बरोबर जेन


